
 

HELSINGIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston 24.11.2017 

hyväksymä. 

 

1 § Soveltamisala 

Ympäristönsuojelulain (527/2014), vesilain (587/2011), merenkulun ympäristönsuojelulain 

(1672/2009), maa-aineslain (555/1981) ja jätelain (646/2011) mukaisten lupien, ilmoitusten, 

eräiden tarkastusten tai muiden asioiden käsittelystä peritään käsittelymaksu tässä taksassa 

esitettyjen perusteiden mukaisesti.  

2 § Maksujen määräytymisperusteet 

Julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään kiinteät käsittelymaksut, ovat tämän taksan 
liitteessä luetellut suoritteet. Maksut perustuvat lupien ja ilmoitusten käsittelystä ja muista 
valvontatehtävistä viranomaiselle aiheutuneiden keskimääräisten kokonaiskustannusten 
määrään. Valvontatarkastukseen kuuluu tarkastukseen valmistautuminen, keskimääräinen 
matka-aika, tarkastus ja tarkastuskertomuksen kirjoittaminen. Maksujen perusteena on 
omakustannusperiaate.  
 
Maa-aineslain mukaisen hakemuksen ja ottamissuunnitelman tarkastamisesta maksu 

määräytyy hakemuksessa otettavaksi esitetyn maa-ainesmäärän tilavuuden mukaan lupaa 

kohti liitteen mukaisesti. Maa-ainesten ottamisen valvontamaksu määräytyy edellisenä 

vuonna toteutuneen ottomäärän mukaan vuosittain liitteen mukaisesti. Otettavan maa-aineksen 

tilavuutena pidetään otettavaksi sallitun maa-aineksen luonnonvaraista tilavuutta 

(kiintokuutiometrimäärää), josta 500 000 m3 ylittävältä osalta otetaan maksua määrättäessä 

huomioon 50 %.  

  
Luvanhaltija on velvollinen maksamaan ensimmäisen vuotuisen valvontamaksun 
ottamistoiminnan aloittamisvuodesta alkaen ja seuraavat valvontamaksut vuosittain kaupungin 
määräämänä ajankohtana. Ottamistoiminta katsotaan aloitetuksi silloin, kun alueella ryhdytään 
pintamaan poistoon tai muuhun vastaavaan valmistelevaan työhön. Vuosittainen 
valvontamaksu peritään siihen asti, kunnes maisemointi on hyväksytysti suoritettu loppuun. 
 
Maa-aineslain 4 a §:ssä ja ympäristönsuojelulain 47 a §:ssä tarkoitetun maa- 

aineslupahakemuksen ja ympäristölupahakemuksen yhteiskäsittelyn sekä yhteisen luvan 

valvonnasta aiheutuvien kustannusten perimiseen sovelletaan liitteessä mainittuja maa-

aineslain mukaisia maksuja. 

 

3 § Perusmaksut 

Lupien, ilmoitusten, ympäristönsuojelun valvontaohjelmaan merkittyjen tarkastusten sekä 

muiden asioiden käsittelystä perittävät perusmaksut on esitetty liitteenä olevassa 

maksutaulukossa. 

4 § Menettelyn laajuudesta johtuva maksu 

Edellä 3 §:ssä mainitun perusmaksun lisäksi peritään asian käsittelystä seuraavat maksut: 



a lausunto asiantuntijaviranomaiselta esitetyn laskun mukaan ja käsittelymaksua 130 

euroa lausunnolta, 

b konsultti- tai asiantuntijaselvitys erillisen laskun mukaisesti, 

c ympäristönsuojeluasetuksen 13.2 §:ssä tarkoitetun kuulemistilaisuuden tai 

katselmuksen järjestämisestä aiheutuneet kulut sekä käsittelymaksua 130 euroa 

tilaisuudelta, 

d ilmoituskulut, jos lupahakemus tai ilmoitus koskee sellaista toimintaa, jonka 

laajuuden ja ympäristövaikutusten vuoksi hakemuksen vireilläoloa koskeva kuulutus 

ja tiedotus päätöksestä on julkaistava lehdissä. 

5 § Maksun alentaminen tai korottaminen 

Seuraavissa tapauksissa käsittelymaksu voidaan määrätä 50 % 3 §:n mukaista maksua 

pienemmäksi: 

- asian käsittelyn vaatima työmäärä on merkittävästi keskimääräistä vähäisempi 

- hakemus koskee toiminnan olennaista muuttamista tai lupamääräysten tarkistamista, 

uudistamista taikka muuttamista 

- kysymys on ilmoituspäätöksen vähäisestä teknisluonteisesta muuttamisesta 

Seuraavissa tapauksissa käsittelymaksu voidaan määrätä 50 % 3 §:n mukaista maksua 

suuremmaksi: 

- ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen käsittelyn vaatima työmäärä on 

huomattavasti keskimääräistä suurempi   

Ympäristönsuojelulain 41 §:ssä tarkoitetun lupa-asian käsittelystä peritään yhdistetty maksu 

siten, että perusmaksultaan kalliimman toiminnan lupamaksuun lisätään muiden toimintojen 

osuutena 50 % näiden toimintojen maksusta. 

Maa-aineslain 4 a §:n mukaisen maa-aineslupahakemuksen ja ympäristönsuojelulain 47 a §:n 
mukaisen ympäristölupahakemuksen yhteiskäsittelystä peritään kalliimman luvan maksu 
kokonaisuudessaan sekä toisen luvan osuutena 50 % maksutaulukon mukaisesta maksusta. 
 
Maa-aineslain 10 §:n 3 momentin mukaisesta luvan voimassaolon jatkamisesta peritään 50 % 
maa-aineslupahakemuksen käsittelyn ja ottamissuunnitelman tarkastamisen käsittelymaksusta. 
 
6 § Maksun kohtuullistaminen 

Milloin tämän taksan soveltaminen johtaa luvan tai ilmoituksen luonne ja merkitys huomioon 

ottaen ilmeiseen kohtuuttomuuteen, voidaan hakemuksesta periä erityisistä syistä taksan 

mukaista maksua alhaisempi maksu. Maksun tulee kuitenkin kattaa viranomaiselle aiheutuneet 

4 §:n mukaiset kustannukset ja sen tulee olla suuruudeltaan vähintään 50 prosenttia siitä 

maksusta, joka asian käsittelystä muuten perittäisiin. 

Mikroyritykseltä ympäristönsuojelun valvontamaksut peritään vähentäen 30 prosentilla taulukon 

mukaisia suoritemaksuja. Mikroyrityksellä tarkoitetaan ympäristönsuojelulain 206 §:n 2 

momentissa taloudellista toimintaa harjoittavaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jonka 

palveluksessa on vähemmän kuin 10 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto tai taseen 

loppusumma on enintään 2 miljoonaa euroa. Taloudellista toimintaa harjoittavasta 



oikeushenkilöstä säädettyä sovelletaan muuhunkin oikeushenkilöön arvioitaessa sen kokoa 

maksun suuruuden määräämistä varten.  

Valvontamaksut peritään vähentäen 30 %:lla taulukon mukaisista maksuista myös silloin, jos 

toiminnanharjoittajan asemassa on sellainen luonnollinen henkilö, joka ei harjoita taloudellista 

toimintaa.  

7 § Hakemuksen tai ilmoituksen peruuttaminen 

Jos hakija peruuttaa hakemuksensa tai ilmoituksensa ennen päätöksen antamista ja 

viranomainen on ryhtynyt oleellisiin toimiin hakemuksen käsittelemiseksi, peritään tämän taksan 

mukaisesta maksusta 50 prosenttia ja muut asian käsittelystä aiheutuneet kustannukset 4 §:n 

mukaisesti. 

8 § Hakemuksen tai ilmoituksen hylkääminen tai tutkimatta jättäminen 

Hakemuksesta tai ilmoituksesta, josta on tehty hylkäävä päätös, peritään tämän taksan 

mukainen maksu. 

Jos hakemus tai muu kuin ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus on päätetty jättää 

tutkittavaksi ottamatta, peritään asian valmistelusta 130 euron maksu. 

Jos ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus on tehty aiheettomasti, ei ilmoituksen 

käsittelystä peritä maksua, jos olennaisia toimia ilmoituksen käsittelemiseksi ei ole aloitettu. 

Muussa tapauksessa asian käsittelystä peritään tämän taksan mukaisesta maksusta 50 

prosenttia ja muut asian käsittelystä aiheutuneet kustannukset 4 §:n mukaisesti. 

9 § Vakuuspäätöksen maksu 

Jos luvan hakija jättää ympäristönsuojelulain 59 tai 199 §: n mukaisen vakuuden, peritään 

vakuusasian käsittelystä 225 euron maksu. Jos hakija jättää molemmat vakuudet, häneltä 

peritään vakuusmaksu vain yhden kerran.  

Vakuuden tarkistamisesta peritään 110 euron maksu.  

10 § Päätöksen palauttaminen tai lupapäätöksen kumoaminen 

Mikäli ympäristönsuojeluviranomaisen päätös valituksen johdosta palautetaan kunnan 

ympäristönsuojeluviranomaiselle, määrätään uudesta käsittelystä perittävä maksu 3–4 §:n 

mukaisesti. Perittävästä määrästä vähennetään tällöin kunnalle saman asian käsittelystä 

aikaisemmin suoritettu maksu. 

Jos 4 §:ssä mainittu menettelyn osa on ollut tarpeeton, palautetaan maksu tältä osin. 

Jos ympäristölupa kumotaan sen vuoksi, ettei luvan hakija ollut hakemansa luvan tarpeessa, 

palautetaan maksu kokonaisuudessaan. 

 

11 § Luvan raukeaminen  

Maksu ympäristöluvan raukeamista koskevasta päätöksestä on 50 prosenttia liitteessä 

mainitusta maksusta. Maksua ei kuitenkaan peritä päätöksestä, joka koskee toimintaa, jota ei 

ole aloitettu. 

12 § Maksun palauttamisesta ja poikkeuksesta päättäminen 



Maksun palauttamisesta, maksun alentamisesta tai maksun korottamisesta määrää 

ympäristölautakunta tai se viranhaltija, jolle pääasiasta päättäminen on siirretty. 

13 § Maksun suorittaminen ja periminen 

Maksu on suoritettava 21 vuorokauden kuluessa laskun päivämäärästä. Muun asian käsittelystä 

perittävä maksu on suoritettava sen jälkeen, kun sitä koskeva maksupäätös on saanut 

lainvoiman. Viivästyneestä maksusta peritään kulloinkin voimassa olevaa viivästyskorkoa. 

Mikäli tämän taksan mukaista maksua ei muistutuksesta huolimatta ole maksettu, voidaan se 

periä ulosottotoimin ilman erillistä tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja 

maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007) säädetään. 

14 § Voimaantulo 

Taksa ja maksutaulukko ovat mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta voimassa 1.1.2018 

alkaen.  

Maksu määräytyy sen taksan mukaan, joka on voimassa hakemuksen, ilmoituksen tai muun 

asian vireilletulopäivänä. Valvontatarkastusten osalta maksu peritään sen taksan mukaan, joka 

on voimassa tarkastuspäivänä. Maksun palauttamisen osalta noudatetaan sitä taksaa, joka oli 

voimassa silloin, kun maksu määrättiin. 

 


